
RELEVANSI  MASHLAHAH DENGAN FATWADSN-MUI  
NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM 

ASURANSI SYARIAH 
 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

Dalam Ilmu-Ilmu Syari’ah 

 

 

 

Oleh: 

RIF’ATUL MUNA 

NIM: 092311049 

 

 

JURUSAN MUAMALAH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  

SEMARANG 

2013 



ii 



iii 



iv 

MOTTO 

 

�ִ������	
� ���֠���� 
�����
���� �� ������� !�"# 
$�%"&'��(��) *�+,�.
/ 

01�2	
+(&��3/ 4�35 6�) �7��%"# 
8,
9	:��� ;
� <=�
9"# >$�%?�@� A ���� 

������C(5"# >$�%DE�FG�) A H635 
���� 
6֠⌧J >$�%3/ �K☺M�N�O PQR0    

 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

memakan(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika 
berupaperdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kaliandan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu...” (QS. an-Nisa [4] : 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 
SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 
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(al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya. 
 

 {t ط a ا

 {z ظ b ب

 ‘ ع t ت

 Gh غ |s ث

 F ف j ج

 Q ق {h ح

 K ك kh خ

 L ل d د

 M م |z ذ

 N ن r ر

 W و z ز

 H ه s س

 ’ ء sy ش

 Y ي {s ص

   {d ض

 
Bacaan madd:     Bacaan diftong:  

a> = a panjang      ْاَو = au  

i> = i panjang       َْاي= ai 

u> = u panjang  
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ABSTRAK 

 

Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur 
secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, asuransi ini termasuk masalah 
ijtihadiyah. Artinya untuk menentukan status hukumnya apakah boleh atau tidak, 
diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad. Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanyaNo. 
21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah membolehkan asuransi dengan 
prinsip syariah. 

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang fatwa DSN-MUI 
tersebut dilihat dari konsep mashlahah, dengan permasalahan pokok: (1) Apa 
dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang asuransi syariah, dan (2) Bagaimana relevansi mashlahah dengan fatwa 
DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001tentang asuransi Syariah. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 
jenis penelitian kualitatif. Karenanya, maka pengumpulan datanya adalah dengan 
menelusuri dan me-recover buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
adalah data primer, yaitu Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
asuransi syariah dan konsep maslahah yang dirumuskan dalam buku-buku ushul 
fiqh, serta data sekunder, berupa literatur-literatur yang ada kaitan dengan 
permasalahan pokok penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis isi (content analysis). 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: Pertama, DSN-MUI 
dalam menetapkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah 
menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada Al-Quran, 
hadis, dan kaidah fiqhiyah. Sekalipun nash-nash tersebut tidak secara eksplisit 
menyebut asuransi, tetapi secara implisit dan konteks pemahaman, nash-nash 
tersebut dapat dijadikan dalil tentang kebolehan asuransi syariah. Ketiga, Fatwa 
DSN-MUI tentang asuransi syariah memiliki relevansi dengan konsep  maslahah 
mursalah, yakni asuransi dibenarkan secara syariah karena dapat merealisasikan 
dan menimbulkan kemaslahatan bagi manusia yang menjadi tujuan pokok 
pensyariatan 
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KATA PENGANTAR 

 

 احلمد هللا رّب العاملني اشهد ان الإله إال اهللا و أشهد اّن حممدا عبده ورسوله

 وعلى اصحابه امجعني اما بعد اللهم صل على سيدنا حممد 
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membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penulisan 

skripsi. 
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4. Orang tua atas doa restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun 

material yang tidak mungkin terbalas. 
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5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril 

maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan 

mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin… 

         

     Semarang, 04 Juni 2013 

     Penyusun 

 

 

     Rif’atul  Muna 
     092311049 
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